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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, datová schránka fs2aa2t 

 

V Hudlicích 18. listopadu 2019 

 

Věc: Informace a podnět 

Dopisem ze dne 11. 7. 2019 jsem se jako jeden ze šesti zastupitelů obce Hudlice na vás obrátil s informací  

a podnětem (viz příloha). 

Žádal jsem vás o poskytování informací o průběhu Vašeho případného dalšího postupu v této věci. 

Ani po více než 120 dnech jsem od vás neobdržel žádnou informaci, jak jste informaci a podnět vyřídili. 

Žádám vás, abyste mne bezodkladně informovali, jak byla informace a podnět vyřizována. 

 

Ing. Radovan Buroň, zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964, Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 
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Příloha – Informace a podnět ze dne 11. 7. 2019 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, datová schránka fs2aa2t 

 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7, datová schránka s3caayq 

 

Ministerstvo financí ČR 

Letenská 15, 118 10 Praha, datová schránka xzeaauv 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, datová schránka 26iaava 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, datová schránka keebyyf 

 

V Hudlicích 11. července 2019 

 

Věc: Informace a podnět 

Obracíme se na Vás s informací a podnětem na prověření veřejné zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“, 

zadavatel Obec Hudlice, zveřejněno https://uverejnovani.cz/offers/details/2429. 

Veřejnou zakázku od začátku provází netransparentní jednání ze strany zadavatele, popř. nerovné zacházení 

zvýhodňující SPEKTRA spol. s.r.o., Beroun, v Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2 – město. 

Na dokumentech nutných k podání žádosti o dotaci z výzvy č. 4 k podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje  

a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí se podílela SPEKTRA spol. s.r.o. 

Dokumentaci pro zadávací řízení rovněž připravovala SPEKTRA spol. s.r.o. 

Jedním z předmětu zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP),  

na základě dokumentace pro zadávací řízení zpracovanou společností SPEKTRA spol. s.r.o. (Zadávací 

dokumentace, Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, str. 4). 

SPEKTRA spol. s.r.o. se podílela na vypracování zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace, Požadavky  

a podmínky pro zpracování nabídky, str. 14). Starosta Pavel Hubený sdělil na jednání zastupitelstva 20. 6. 2019,  

že dokumentace v zadávací dokumentaci není kompletní a je povinností uchazeče tuto dokumentaci 

dopracovat. Na základě výše uvedeného máme za to, že postup a jednání zadavatele zvýhodňuje SPEKTRA spol. 

s.r.o. 

Byla předložena nabídka pouze jediného uchazeče SPEKTRA spol. s.r.o. (24 634 466 Kč bez DPH), která 

překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o 8% (22 765 220,24 Kč bez DPH). Tato předpokládaná 

hodnota byla stanovena společností SPEKTRA spol. s.r.o. 

Uchazeč SPEKTRA spol. s.r.o. plnil jeden z kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, který  

ale nedoložil, že kvalifikační požadavky splňuje. 

https://uverejnovani.cz/offers/details/2429
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V rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky je uvedeno, že nabídka dodavatele SPEKTRA spol. s.r.o.  

„je ekonomicky nejvýhodnější“, což vzhledem k tomu, že byla jediná není pravda. 

Zmínili jsme se, že veřejná zakázka je už od počátku provázena nestandardním jednáním, což potvrzuje mimo 

jiné i to, že 27. 5. 2019 předložil starosta Pavel Hubený na jednání zastupitelstva v rámci bodu jednání 

„Schválení přijetí finanční dotace z výzvy č. 4 k podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ důvodovou zprávu, ve které uvedl „Na základě 

podané žádosti obec získala účelovou finanční dotaci na uvedenou akci ve výši 20 mil. Kč“, přičemž se po 

vznesení dotazu, zda má obec rozhodnutí MF ČR k dispozici ukázalo, že takovéto rozhodnutí nemá a hlasování 

mj. o přijetí dotace je založeno pouze na informaci zveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR, 

což bylo v první fázi prezentováno starostou Pavlem Hubeným jako veřejný příslib Ministerstva financí ČR. 

Žádáme Vás o poskytování informací o průběhu Vašeho případného dalšího postupu v této věci. 

Pro usnadnění komunikace Vám navrhujeme komunikovat prostřednictvím datové schránky Ing. Radovana 

Buroně s4q9mu8. 

 

Bc. Bronislava Buroňová, zastupitelka obce Hudlice 

nar. 23. 1. 1976, Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

pověřuji Ing. Radovana Buroně komunikací v předmětné věci s dotčenými organizacemi 

 

Jiří Bureš, zastupitel obce Hudlice 

nar. 3. 1. 1963, Hudlice, Jungmannova 275, PSČ 267 03 

pověřuji Ing. Radovana Buroně komunikací v předmětné věci s dotčenými organizacemi 

 

Ing. Petr Krejča, zastupitel obce Hudlice 

nar. 21. 4. 1971, Hudlice, Dolejší 118, PSČ 267 03 

pověřuji Ing. Radovana Buroně komunikací v předmětné věci s dotčenými organizacemi 

 
Mgr. Lenka Treglerová, zastupitelka obce Hudlice 

nar. 11. 10. 1972, Hudlice, Hořejší 271, PSČ 267 03 

pověřuji Ing. Radovana Buroně komunikací v předmětné věci s dotčenými organizacemi 

 

Oldřich Průša, zastupitel obce Hudlice 

nar. 18. 8. 1975, Hudlice, Hořejší 411, PSČ 267 03 

pověřuji Ing. Radovana Buroně komunikací v předmětné věci s dotčenými organizacemi 

 

Ing. Radovan Buroň, zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964, Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

přijímám pověření komunikovat v předmětné věci s dotčenými organizacemi 


